
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘n Jaar van vaste voorneme 

 
Maak herdie jaar „n paar goddelike voornems. 

Dit sal jou help om saam met God op die regte pad te bly. 

 

Vergifnis 

Bely jou sondes en vra God om jou te vergewe. 
Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en 
regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig 

ons van alle ongeregtigheid. (1Joh. 1:9) 

 

Vernuwing 

Vra God om jou te help om jou 
lewe te sien soos Hy dit sien. 

Wy jou dan opnuut toe aan sy plan 
vir jou lewe. 

Julle moenie aan hiedie sondige 
wêreld gelyk word nie, maar laat 

God julle verander deur julle denke 
te vernuwe.  Dan sal julle ook kan 
onderskei wat die wil van God is, 
wat vir Hom goed en aanneemlik 

en volmaak is .(Rom.12:2) 

 

Verhouding 

Bevestig op nuut jou vehouding met 
God. 

Leer my u pad, Here, ek wil wandel in 
u waarheid; leer my U met toewyding 

dien (Ps. 86.11) 

Versterking 

Vra God om jou te versterk en om vir jou „n 
nuwe visie te gee vir die jaar wat voorlê. 

Ek weet  wat Ek vir julle beplan, sê die Here:  
voorspoed en nie teenspoed nie; ek wil vir 

julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting. 
(Jer.29:11) 

 

Verlede 

Kyk terug op die jaar wat  verby is en vra 
God om jou te wys waar jy deur swakheid en 

sonde verhoed is om geestelik te groei. 
Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, 

ondersoek my, sien tog my onrus raak.  Kyk 
of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei 
my op die beproefde pad. (Ps. 139:23-34) 

 

Voorneme 

Maak „n vaste voorneme om getrou 
te wees aan God se wil vir jou 

lewe. Maak Sy Naam groot in alles 
wat Hy in gebed aan jou openbaar. 
Ek span my in om by die wenstreep 
te kom, sodat ek die hemelse prys 

kan behaal waartoe God my 
geroep het in Christus Jesus. 

(Fil.3:14) 

 

Versekering 

Skryf alles neer wat God in gebed aan jou openbaar.  Kyk 
gereeld daarna en onthou dan dit is net deur sy genade 

wat jy in Hom kan groei. 
Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die 

genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade 
ontvang en so op die regte tyd gered kan word. 

(Heb.4:16) 
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Jy hoef nie    1 
môre of die 
Nuwe Jaar te 
vrees nie God 
is reeds daar. 

 

Woorde kan   2 

nie bene breek 
nie, maar wel 
harte 

 

Woorde is      3 

soos „n by, dit 
bevat heuning 
en „n angel 

 

„n Slegte       4   

gewoonte is 
eers „n 
besoeker. dan 
„n kuiergas en 
uiteindelik DIE 
BAAS. 

 

Dis nie wat  om my     5 

is nie, maar wat binne in my 
is wat tel. 

 

Waag groot      6 

dinge vir God, verwag 
groot dinge van God.. 

 
 

Praat       7 
weinig, 

luister veel. 
 

Mens  8 

is net wat 
hy in God 
se oë is 
en niks 
meer nie 

 

Vir       9 

die son en die 
somer wil  ek 
U dank. 

 

Wanneer ons ons beste  10 

Voetjie voorsit, moet ons seker 
maak die ander een is sterk 
genoeg om op te staan. 

 

Kies om te      11 

glimlag eerder as 
om te frons. 

 God   12 

is  
in beheer 

Wandel  13 

met   
vertroue op die 
geloofspad 
..saam met 
God 
 

 

Die lewe is nie  14 

waar jy is nie, maar 
waarnatoe jy beweeg. 

 

 Hy wat in     15 

ander se spore 
loop, sal nooit 
iets ontdek nie. 

Die geheim van   16 

sukses is om die 
alledaagse dinge, 
buitengewoon goed te 
doen. 

 

Die klein     17   

dingetjies ver-
aangenaam die 
lewe. 

 

Geloof 21 

is krag 

 

Daar is  18 

klank in elke 
vorm van die 
natuur.  Luister 
met jou hart 

 

Die         19 

helder kleure 
van die reën- 
boog kom na die 
reën en die mis 

 

Moenie      24  

dat daar gras 
groei op die pad 
van vriendskap 
nie 
 

 

Mense is         20   

eensaam omdat hulle 
mure bou i.p.v. brûe 

 

Die verlede is vir altyd       25   

verby, die toekoms breek nooit 
aan nie.  Leef in die hede en 
maak die beste van vandag          

 

Die daglig    22 

breek altyd deur 
en verdryf die 

duister. 
 

Elke  23 

dag is „n 
boodskap-
per van God 

 

Kies om    26 

te bou eerder as 
om af te breek 

 

God is die enigste een wat  27 

regtig weet wat ons gelukkig maak. 
 

Ons is wat ons     28  

by herhaling doen. 

 

Saai volgens  29 

My wil en julle sal 
volgens My liefde 
oes. 

 

Ek KAN moed hou   30 

selfs al is ek doodbang. 

 

God se     31 

Almag ken geen 
perke nie. 

 

 

 

  



FEBRUARIE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

As God liefde  1 

is sal ons liefde 
heiliger word as 
ons meer tyd by 
die bron daarvan 
spandeer 

 

 

Mag iemand my lief       5 

hê ter wille van myself, 
maar meer nog ten spyte 
van myself. 

Die liefde wat   ons     6 

weggee   is die enigste 
liefde wat ons werklik 
besit . 

Die   7 

Liefde 
moet 
opreg 
wees  Liefde is     8 

altyd „n  bietjie 
blind vir „n 
ander se foute       

Liefde   9 

 Is TYD  Betaal jou vyande met liefde     10 

terug, en jy ontneem hom al die 
vreugde van sy gemeenheid. 

Liefde is „n      11 

groter wonder as 

sonskyn. 

Liefde 12  

vergewe 
alles 

Geduld    13 

kom nie in eie 
krag nie, soos 
die liefde is dit 

„n gawe. 
. 

Bemin mekaar  14 

maar moenie van 
die liefde boeie 

maak nie. 

 Fokus op      15 

God en sy 

beloftes.  

Jou lewe is „n   17 

geskenk van God , 
wat jy met vreugde 
behoort te geniet. Soos „n     16 

blom die son  
nodig het om 
blom te word 
het die mens 
Liefde nodig 
om mens te 
word..  

Die liefde  is spandabelrig ….   18 

dit bly altyd in die rooi  -  
 tog maak dit jou al hoe ryker.  

Om lief   19 

te hê en 
bemin te 
word is om 
die son van 
albei kante te 
voel.  

 Wantroue 20 

is die byl wat die 
liefdesboom afkap. 

Die   liefde             21 

is ryk aan heuning en gal. 

Wanneer ons  22 

lief het kom ons 
die naaste aan 
God.    

Hou     23 

aan Hom 
vas. 

„n Liefde-    24 

hart is in staat tot 
die hoogste 
wysheid. Om mense lief te hê,   25 

moet jy hulle ken.  Om   
God te ken moet jy Hom 
liefhê. 

Liefde is „n rykdom in die  26 

lewe wat toeneem namate ons dit 
uitdeel aan andere. 

Waar daar liefde is, is     27 

 daar   geen vrees nie. Elke baba word     28 

gebore met „n 
behoefte aan liefde.  
en ons ontgroei dit 
nooit 

Volmaakte liefde     29 

arriveer nie voor die 
eerste kleinkind nie. 

 As die Liefde    2 

in my lewe kom, 
bring dit lig en 

warmte.  
 

 

Soos Ek          3 

julle 
lief het, moet julle 
mekaar ook 

liefhê. 
Joh. 13:34 

„Mag julle Sy          4   

 Liefde ken, liefde 
wat alle verstand te 
bowe gaan. 
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Die beste sluier 1 

waarmee „n vrou 
haar gesig kan 
bedek, is „n 
glimlag. 

 

Nie altyd kry    2 

die mens sy sin. 
Dit is „n Lewens-
wet. .As jy nie het 
wat jy bemin, 
bemin dan wat jy 
het.  

 

 

Elke dag wat   3 

oor ons breek bied 
nuwe geleenthede 
vir diens, liefde en 

vergifnis. 

Die mier is „n bo-     4    

baas prediker, tog praat 
hy nie „n enkele woord 

nie. 
Dit duur nogal lank       5 

voordat mens ontdek, dat jy 
maar net soos elke ander 
mens is. 

  Alles is vir     6 

GOD moontlik. 

Mag ek vandag op die   7 

regte tyd op die regte plek 

wees. 

Die     8 

kortste 
draai is 
omdraai so 
kort dat dit 
soms te 
swaar is . 

Gee     9  

sonder 
om terug 
te 

verwag.   

 LEWE asof alles wat  10 

jy doen eendag bekend sal 

wees.          
Ware toewyding  11 

Is ALGEHELE 

toewyding.         

„n Vriend        12            

aanvaar jou net 
soos jy is. 

 U        13 

naam is 
WONDER
BAAR want 
alles 
waaraan U 
raak 

verander. 
Julle sal die       14 

waarheid ken en die 
waarheid sal julle 
vrymaak.. 

 Verander        15 

jou lewe deur jou 
denke te verander. 

God gee al die   16 

voëltjies kos maar Hy 
gooi dit nie in hulle 
neste nie. 

 

Jy kan nie  17  

hande skud 
met gebalde 
vuiste nie. Die verlore geleenthede         18 

waaroor die meeste mense berou 
sal hê is die geleenthede wat hulle 
gehad het om lief te hê          Die lewe  19 

is „n lotery. Ons 
kan egter self baie 
aan ons lot doen... 

 

Sorg       20 

dat kinders 
L.S.D. kry, 
Liefde, 
Sekuriteit en 

Dissipline .         

 

 As  jy laat     21 

opstaan, moet jy 
die hele dag draf. 

Die perfekte    24 

maat is die een 
wat nie van sy 
maat verwag om 
perfek te wees  
nie.    

 

Steek   25 

my weg in 
die skadu 
van U 
vleuels. 

Darem         26 

snaaks dat 
wanneer ek bid 
so baie dinge 
“toevallig” 
regkom... 

Twee  23  

Vissies en 
vyf brode 
het 5000 
mans 
gevoed.  
Een kruis 
het die 
mensdom 
gered  

Vroue het  22 

baie foute, 
mans net twee 
alles wat hulle 
doen en alles 
wat hul sê. 

Liefde is die enigste versoen-  27 

ing tussen gesag en vryheid. 

God is    28 

Heilig. 

 

Wanneer        29 

vriende vra is daar 
nie „n môre nie .. 
net nou!!!! 

Lag altyd eerste     30 

vir jouself voor ander dit 
doen. 

Gee my  31 

tog U hart vir 
my 
medemens 
Here.        
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God het aan     1 

ons twee hande 
gegee.  Een om 
mee te ontvang en 
een om mee te 
gee. 

 

 

Here gee my die     4    

krag om te doen wat U 
van my vra, en vra dan 
van my net wat U wil. 

Maak my menswees    5 

„n lafenis soos druiwe en 
waatlemoen. 

Leer my Here om vrolik   6         

te wees, want hierdie wêreld 
benodig vreugde. 

Waar daar       7 

vrede is, daar is 
God. 

  Bid    8 

vandag 
vir 
iemand 
wat nie 
Jesus 
ken nie. 

Kies    9 

om te 
prys, 
eerder as 
om te 
beskin-
der.    

Mag ek bewaar word van:     10 

die wysheid wat niks meer kan leer 
nie, die wysbegeerte wat nie ruimte 
laat vir humor nie en die 
vernaamheid wat nie na „n kind kan 
luister nie. 

Elke sonde       11 

het  sy eie prys en sy 
eie straf .  

 

 Alles  12 

ALLES is 

genade. 

Die lewe  13  

is te kort om 
selfsugtig te 

wees. 

Die beste          14 

manier   om met 
ander oor die weg te 
kom, is om met 
myself oor die weg 
te kom. 

Genade kan    15  

maar net met lof 
en dank aanvaar 
word. 

Dieselfde water   16 

draai die wyse se 
meule, wat die dwase 
se grond verspoel. 

Jy mens    17 

is vir God en 
deur God 
gemaak om 
Hom te 
verheerlik.   

.   

Werklike kennis is om   18  

die grense van jou 
onkunde te begryp.         

Vriend-    19 

skap verdubbel 
ons vreugde en 
halveer ons 
smart. 

Wraak    20  

maak jou 
gelyk met jou 
vyand, 
vergifnis 
plaas jou 
hoër as hy.          

Ek vra           21 

myself elke dag 
of dit waaroor ek 
beskik, ek tot my 
beste voordeel 

benut.      

Kies eerder    22 

om op te tree as 
om uit te stel.    

Die       23 

Here is my 
LIG 

Moenie  kyk 24 

waar jy val nie, 
maar waar jy 
gegly het. 

Werk      26 

en bid en laat 
beide hande 
God 
verheerlik. 

Mag ek al  27 

die verander- 
inge aanvaar, 
wat in my lewe 
mag  kom. 

Hy wat van homself „n          25 

besem maak, moet nie kla oor die 
stof nie. 

God kan vir jou die      28 

Lewe gee, maar kan dit nie 
vir jou lewe nie. 

Alles begin    29 

en eindig by God. 
Hy is die Alfa en 
Omega. 

Wees vinnig, maar   30 

nie oorhaastig nie.   

 

 

 
 

Hoogmoed       2 

is die ongenees- 
likste kwaal aan 
die mensdom 
bekend .      

 

 

„n Man wat    3 

nooit foute maak 
nie, maak ook 
niks anders nie, 

 

 



MEI    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die hemel sal    1 

die eindelose  deel 
wees van elke 
mens wat die 
hemel in sy hart 
het. 

 

 

God sien die     2 

groter prentjie, dis 
hoekom Hy vra dat 
ons Hom moet 
vertrou. 

 

KARAKTER   3 

dit waaraan jy 
dink as jy alleen 

is. 

Die kwistige man      4    

eet die vrugte van sy 
lewe groen op.  Die 
inhalige laat hulle sit tot 
hulle vrot. 

Ek hou nie eintlik van   5 

geld nie, maar dit kalmeer 
my senuwees. 

Uit elke krisis     6 

kan „n nuwe tyd 
gebore word. 

Wie is          7  

is die beste 
onderrig?  Hy 
wat eers by sy 
Ma geleer het. 

Vriend-   8 

skap is „n 
spesiale 
soort liefde 
.       

Hy jubel          9 

en juig oor jou!  
Sef. 3:17   

Ons is die geleidingskabel        10 

God is die kragstroom. Ons enigste 
krag kom wanneer Sy stroom deur 
ons vloei. 

Maak volhar-      11  

ding jou boesem 
vriend. 

Wie 12 

karig 
saai, sal 
karig 
maai. 

Lag is     13 

musiek van 
die siel.. 

Niemand wat     14 

„n wonderlike ma 
gehad het, is arm 
nie.. 

„n Ma en        15 

kinders, skep orde 
in die mensdom. 

Die soetste           16 

woorde wat 
mensekinders kan 
hoor is “Ma”, „Huis „ en 
„Hemel‟. 

Dit is so     17 

onsinnig om te 
glo as jy „n 
klavier het, is jy 
„n pianis.    

Al word huwelike in die     18 

die hemel gemaak, bly die 
mens tog verantwoordelik vir 
die instandhouding .         

Die God  19 

tot wie klein 
kindertjis bid 
het „n gesig 
baie soos die 
van hul MA. 

Alles wat   20 

ek is en hoop 
om te wees is 
ek aan my 
dierbare 
moeder 
verskuldig. 

Kinders is    21 

is die ankers wat 
„n moeder aan 
die lewe verbind.     

Adam het      22 

die skuld op Eva 
gepak en al sy 
seuns volg vandag 
nog sy voorbeeld.    

Kinders 23 

Is „n arm 
man se 
rykdom .  Vergifnis is   24       

die mens se 
diepste nood en 
sy grootste 
prestasie. 

Elke     25 

storm kal- 
meer 
vroeër of 
later. 

Sodra  jy   26 

oordeel is God 
nie in beheer 
nie.. 

 

Mense sien jou dade, maar      27 

God sien jou motiewe. 

 

Dink baie  28   

Maar besluit 
eenmaal. 

Moenie net    29 

gee van wat jy het 
nie, gee ook van 
wat jy is. 

Jy is nie „n ongeluk   30 

nie, maar „n droom van 
God 

Gedeelde   31 

vreugde is 
dubbele 
vreugde.       

 

 

 

 



 

JUNIE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dis nie wat om  1 

my is nie, maar 
wat binne in my is 
wat tel. 

 

Niemand         2 

kry „n program, 
van die konsert 
van die lewe nie. 

 

 

Ons ont-        3 

vang veel meer 
van God as wat 
ons ooit bid of 
vra.       

 

Liefde wat ek          4 

glad nie verdien nie en 
nogtans vir my gegee 
word  -  is die Liefde van 
God, van my familie en  
van my vriende.    

  

Sukses is om God     5 

toe te laat om die vermoë 
te gebruik wat Hy my 
gegee het. 

Die lewe is soos        6 

fietsry, hoe harder jy trap hoe 
vinniger gaan jy vooruit 

Een-    7 

voud is 
die 
vreugde 
van die 
lewe. 

Nie-         8 

mand is ryk 
genoeg, om 
„n vriend weg 
te gooi nie. 

Bedwing jou humeur    9 

al is dit hoe moeilik. 

 

God het ons nie lief omdat ons  10 

kosbaar is nie.  Ons is kosbaar 
omdat God ons lief het. 

Jy word soos   11 

die een saam met 
wie jy die meeste 

tyd spandeer. 

Moe-  12 

nie „n dag 
kwaad 
afsluit nie.  

Vra          13 

liewer tien keer 
die pad, as om 
een keer te 
verdwaal  . 

Ek wil nie        15 

slegs   geloof besit 
nie, ek wil die 
geloof hê wat my 
besit. 

 

Soos „n eekhoring   16 

akkers soek, soek ek 
elke dag na woorde wat 
die blydskap in my sal 
laat oopkelk. 

Vriende in „n mens se          18 

lewe is soos pilare op jou stoep, 
soms hou jou staande, soms leun jy 
teen hulle en somstyds is dit genoeg 
om te weet hulle is daar.           

„n Mens   19 

se vreugde oor 
die lewe is die 
dank wat jy 
aan God bring 

Dis nie      20 

wat jy ver- loor 
het wat saak 
maak nie, 
maar wat jy oor 
het.          

Ek hou       21 

albei hande 
bak en vra dat 
U vandag vir 
my hemelkos 
uit U woord sal 
gee.     My verleent-   22 

heid is God se 
geleentheid as ek dit 
vir hom gee.   

As jy    23 

kla, kla by 
iemand wat 
kan help. 

God se tyd   24 

is volmaak per- 
fek en betyds. 

Moet    25 

nie dat 
enigeen jou 
droom 
steel nie 
 

„n  Doel-    26 

gerigte lewe is 
die pad na 
vrede 

Gee my vandag die genade         27 

Here om die berge van my verlede te 
versit. 

Fokus op God  28 

en Sy beloftes 

 

Hoop is        29 

soos die son 

Wees ongewild      30  

wanneer nodig. 

 

 

 

 

 

Buiten Homself  14 

kan God ons nie 
vreugde gee nie 
omdat daar nie iets 
soos blydskap 
sonder God is nie. 

Blydskap    17 

is dankbaar-heid 
vir die lewe    

 



 

JULIE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Die woord         1 

sonder daad is 
leeg en die daad 
sonder woord is 
stom 

 

Skinder is         2  

soos lekker kos, 
mense sluk dit so 
maklik. 

 

Hulle wat        3   

nie geld het nie, is 
arm, maar hulle 
wat net geld het is 
armer. 

Ons lofprysing vir   4 

genade wat ons ont- 
vang het, moet net so 
opreg wees soos ons 
gebed vir genade wat 
ons kortkom.   

  

Ek het „n groot behoef   5 

te aan Christus, ek het „n 
groot Christus vir my 

behoeftes. 

Dit is „n gebaar               6 

van aanbidding net om vir die 
berge te sit en kyk. 

Maar vir my       9 

help God altyd die 
Here hou my lewe 
instand. Ps.54:6 

 Prys          7 

die Here vir 
reën wat „n 
nota op die 
venster 
krabbel. 

Daar    8 

is meer 
aan die 
lewe as 
die hier 
en die 
nou 

Here wat baat dit my as          10 

ek my daaraan wy om fiks te wees, 
en tog is ek nie geoefen in die dinge 
van U koninkryk nie?  

Sê dat jy     11  

omgee 

O Here 12 

stort U 
seën oor 
my uit. 
Jabes 

Geloof    13. 

is om agteroor 
in God se arms 
te gaan lê.  

Reik na die        14 

sterre met jou voete 
plat op die aarde 

Die lewe is        15 

nie „n probleem om 
op te los nie.  Dit is 
„n reis.  Geniet dit! 

Om op God te      16 

vertrou is om elke dag 
weer te begin, asof 
daar nog niks gedoen 
is nie. 

God se      17 

genade is elke 
dag nuut    

Die grootste       18  

vreugde in die le- we 
is wanneer ons die 
dinge doen, 
wat mense dink ons 

nie kan regkry nie 

Bring    19 

tog my hart 
in lyn met 
U hart O, 
Heer 

Hy wat    20 

die oomblik 
verkwis, gooi 
alles weg wat 
hy het, 

As jy        21 

kritiek wil 
vryspring, doen 
niks, sê niks en 
wees niks 

Almal stem  22 

saam dat 
vergifnis „n 
pragtige idée is, 
totdat hulle 
iemand moet 
vergewe. 

Liewe Heer, ek het nie      23 

gedink oranje pas by pers nie, totdat 
ek die sonsondergang gesien het wat 
U gemaak het.  Dit was cool.           

Ons is al-    24 

mal snare in die 
musiekkonsert van 
Sy vreugde. 

God   25 

se genade 
is  onbeperk 

Lewe vir  26 

vandag, droom 
oor more en 
leer van gister. 

God antwoord ons gebede     27 

maar Sy  wil is wyser as ons s‟n 

Die lewe 28 

is „n toets. 

 

Geduld soos   29 

ywer kan berge 
versit. 

Dit is waar dat die      31 

waarheid vrymaak en dat 
God die waarheid is. 

Wie ook al 30 

by jou skinder 
sal van jou 
skinder.       

 

 

 

 

 



AUGUSTUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons hoop         2 

vaagweg, maar 
ons vrees in fyn 
besonderhede. 
 

 

Die luiaard     3 

kyk en dink meer 
as om aan die 
gang te kom. 

Moenie die brûe   4    

agter jou verbrand nie, 
eendag moet jy meskien 
weer dieselfde pad loop.  

  

Swaarkry is nie         5 

swaarkry, as jy nie van 
beter weet nie. 

As jy nie iets    6 

van die begin af 
reg kan doen nie, 
waar gaan jy tyd 
kry om dit oor te 
doen. 

As jy    7 

ooit jou 
siel 
verkoop 
is daar 
GEEN 
pad terug 
nie 

Geen     8 

opregte 
woord word 
ooit te 
vergeefs 
gesê nie. 

Julle krag  9 

lê in stil wees 
en vertroue  
Jes. 30:15    

Ideale is soos sterre, ons         10 

bereik hulle nooit nie, maar soos 
seevaders gebruik ons hulle om ons 
koers te bepaal. 

Sagmoedig-     11 

heid  is „n vrug van 
die gees. 

Vra is die 12  

begin van 
ontvang. 

Humor 13 

is „n uitste- 
kende kuur 
vir angs..  

Dit is wys om    14 

vir tyd te vra wanneer „n 
belangrike besluit 
oorweeg moet word. 

Optimisme     15 

is Gesonder, 
Gelikkiger en 
Gewilder as 
pessimisme 

As hoop nie in    16 

ons oor gefluister 
het, dat more beter 
sal wees nie, hoe 
sou enigeen die 
moed hê om deur 
vandag te kom. 

Vader ver- 17 

los my van die 
heksebrousel in 
my gemoed.   

God hoef nie Sy naam          19 

op „n kennisgewing in die hoek 
van „n grasveld te sit nie, want 
niemand anders maak grasvelde 
nie.          

Leef so  20 

dat jou 
denke, 
woorde en 
dade God 
behaag. 

Aanbid-   21 

ding is baie 
meer as 
musiek.          

 Begin is die    18 

helfte van elke 
taak 

As jy jou          23 

drome wil sien waar 
word, moenie lê en 
slaap nie.    

Elke    24 

nuwe reis 
begin met 
„n enkele 
tree 

Net by God   25 

vind ek rus, want 
op Hom vertrou 
ek.  
Ps 62:6 

Ons      26 

prys die- 
gene wat 
hul mede 
mens lief 
het.. 

As ons       22 

ons hande in 
gebed 
saamvou, 
maak God Sy 
hande oop. 

God glimlag         28 

wanneer ek Hom 
vertrou. 

  Bid     29 

gedurig. 

 

As ou mense maar die krag          31 

gehad het en die jonges die wysheid. 

Bid in opregtheid   30 

 

Alle          27 

aardse geluk 
berus om „n 
kompromis 
tussen droom 
en werklikheid 

 

 

 

 

 

Dis nie die           1 

manier waarop hy 
skop nie, maar die 
manier waarop hy trek 
wat die muil bruikbaar 

maak. 
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Elke nuwe             1 
grashalm, elke 
bloeisel, elke boom 
wat bot, dra die 
transkripsie:  HOOP 

 

Wat God se  2  
vinger ookal 
aanraak,  
verander in 
skoonheid. 

 

Skep moed, 3 

onthou vandag is 
die môre 
waaroor jy gister 
so gekwel het.. 

Wanneer terug-       4 

slae op jou pad kom,  
raak eers rustig,want 
dan kan jy makliker „n 
weg deur die 
struikelblokke vind.   

  

 Ver-       8 

wag groot 
dinge van 
God. Hy is 
Almagtig 

Waar   9 
daar lief- 
de is, is 
daar geen 
vrees nie.    

Aan- 12 
vaar tog 
dat God 
jou aan-

vaar het .   

 Advies is   13 

die een produk 
waar aanbod 
altyd die 
aanvraag oortref. 

Die wat op   15 

die Here vertrou 
kry nuwe krag. 

Kyk uit vir geleent-  16 
hede.  Ryp vye stuur nie 
„n boodskap uit aan die 
voëls nie, hulle sien dit 
self raak. 

Wie jy is 17 

is oneindig 
belangriker as 
wat jy het.    

Die totale waarde van       18  

wat ons werd is, is wat ons 
werd sal wees wanneer ons al 
ons geld verloor.           

Jy kan    20 

meer bereik 
in „n halfuur 
met God as 
in „n leeftyd 
sonder Hom .         

As jy „n       21 

gelukkige lewe 
wil lei, verbind dit 
aan „n doelwit en 
nie aan „mense 
of dinge nie. 

„n Korreltjie  22 
geloof is meer 
werd as „n 
kilogram kennis. 

Die    25     
beste ma-
nier om 
liefde te 
spel is TYD 

 

Die grootste  26 
van alle foute is om 

niks te doen. 

Doen wat jy kan. 
Uit die droë takke van die 27 
 Winterboom, het U blomme 
van Hoop laat breek. 

God werk veral daar waar ons 28 

dink alles heeltemal verby is.. 
 

Moenie bang wees om     30 
sprongetjies te maak    
om „n groot tree te gee nie, „n 
kloof kan nie oorbrug word met 

klein sprongetjies nie.  
 

‟n Loot kan nie     14 
uit sy eie vrug dra nie.  
Hy moet aan die 
wingerdstok bly. 

 

Daar is mense wat  gee en    5 

mense wat neem, mense wat 
skep en ander verwoes, dan is 
daar mense wat niks doen nie en 
ander mal maak. 

Hoe kan enigeen terug     10 
kyk oor sy lewe sonder om met 
genoegdoening te onthou dat ons 
deur elke moeilike uur bewaar is. 

Daar is geen 11  

skat kosbaarder as 
die lewe self nie.. 

Liefde is nooit   7 

bang om te veel te 
gee nie.      

Gebruik  kwinkslae   6 
om te amuseer eerder as 
om te kwes. 

 

 Slegs       19 

„n gelukkige mens 
kan ander ook 
gelukkig maak. Ons soek  23 

harder na 
verlore honde 
as na verlore 

mense. 

Balans en  24 
perspektief is 
twee kante van 

dieselfde munt. 

Bid om geheue  29 

verlies as jy met 
onvriendelike mense 
te doen kry. 
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Musiek bring    1 
volkome vernuwing 
in „n mens te weeg.  
Niemand is ooit 
weer dieselfde 

daarna nie. 
 

Jy kan nie-      2 
mand leer wat jy self 
nie weet nie en 
niemand lei waar 

jyself nie gaan nie. 

 

 

Nie eens „n    3 

muskiet kry „n 
klop op die rug 
voordat hy begin 
werk nie. 

Is dit nie vreemd       4 
dat mense tyd  vind om 
te haat, terwyl die lewe 
eintlik te kort is om 
voldoende liefde te gee. 

Waaraan jou hart          5 
vasklem en waarop  jy  
vertrou dit is jou God. Christus is in      7 

my  -  hoe heerlik! 

Wie     8 

geduld 
kan hê - 
kry wat 
hulle 
verlang. 

 Neem    9 
tyd om te 
werk dit is 
die pad na 
sukses. 

Een man    11  

saam met God is 
altyd in die 
meerderheid. 

Soek  12 

julle krag in 
die Here  
Ef. 6:10 

Ek wil julle 13  

„n toekoms 

gee, „n 
verwagting.  
Jer 29:11 

God se genade   14 
is bereid om af te buk 
en op te tel wat nie self 
kan opklim nie. En 
hierdie almal is … ons 
almal. 

 
. 

O Hemelse  15  

Tuinier snoei my 
sodat ek vrugte kan 
dra. 

Ons word nie    16 
gestuur om vir God te 
stry nie, maar deur Hom 
in die stryd gebruik te 
word. 

Die groot-   17 

ste geskenk wat 
jy aan iemand 
kan gee is jou 
TYD! 

Skatte   19 

van „n mens 
se hart, kan 
nie gesteel 
word nie 

Daar is   20  

geen kroon- 
draers in die 
hemel wat 
nie kruis- 
draers op 
aarde was 
nie.        

As jy God   21 

vandag nooi om 
in jou hart te 
woon,sal daar 
ook vrede in jou 
binneste wees. 

As jy die duiwel 22  
graag op sy plek wil 
sit  moet jy die Bybel 
ken. 

Fokus   23 

 op God. 

Die mense   24  
wat graag uitdeel 
ontvang meer 
seën as die wat 
karig saai. 

God is  25 
jou anker. 

Wat jy     26 
more sal wees, 
hang van 
vandag se 

besluite af. „n Sny brood is nooit so dun   27 
dat dit nie twee kante het nie 

Nooi Jesus in jou   28   

lewe en jy sal nooit weer 
eensaam wees nie.   
 

Beleef  vergif- 29  
nis dit kweek 
hoop. 

Skryf jou kritiek op    30 
sand en jou aanmoedig- 

ing op marmer. 
Wie of    31 

wat dryf jou? 
GOD?  

 

Wanneer ons daardie        18 

tye van swakheid,oomblikke 
van struikeling en vertwyfeling 
onthou, weet ons die Here was 
by ons.           

Die mens wat griewe       6 
vertroetel hou sy wonde rou. 

 

 

Bekommernis maak môre         10 

nie los van sy droefheid nie, maar dit 
beroof vandag van sy krag. 

 



NOVEMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As jy jou wa- 1 
reself altyd vir 
ander verberg, 
kan jy jouself 
later nie meer 
vind nie 

Dit is nie wat     2 

ons opbou in hierdie 
wêreld wat ons ryk 
maak nie, maar wat 
ons opoffer. 

 

 

Die tyd is      3 

altyd reg om 
goed te doen 

Die woord “genade”     4  

beklemtoon terselfdertyd die 
hopelose  armoede van die 
mensdom en die grenslose 
liefde van ons God. 
  

Leer vandag 5 

om iemand 
se  spanmaat 
te word  

 Ou vrien- 8 

de en lag 
plooitjies is 
die lewe se 
beste 
.trofee. 

Sal jy  9 
daarvan 
hou as 
jou kin- 
ders soos 
jy is? 

Hou jou  oë    11  

oop  VOOR jou 
troue en half geslote 
daarna.  
 

Maak  12 
jou wens „n 
gebed    

By die een  13 

se oor in en by 
die ander se 
mond uit 

Moenie toe-   16  

Laat dat mense 
wat onnoselhede 
aan-vang jou 
ontstel nie. 

Alles wat  17   

edel is, daarop 
moet julle julle 
gedagtes rig.   

Sien is   19 
nie glo nie. 
Sien is sien.  
Geloof is om 
te glo sonder 
om te sien.  

Help jou  20 
vriend om sy 
kruis te dra en 
jy sal ver- baas 
wees  -jou eie 
sal ligter wees. 

Pasop vir     21 

die kortpad.  
Daar moet „n 
rede wees dat 
die hoofweg nie 
daarlangs gaan 
nie. 

God sien ons   22 
soos Hy ons graag 
wou hê .. …maar het 
ons lief net soos ons 
is.  

Waar liefde 24 
en talent saam-
werk, kan jy „n 
meestertuk 
verwag. 

 Laat jou 25 
dade vandag 
harder praat 
as jou 

woorde . 
 

Neem tyd om te lag, dis  27 

die musiek van die siel. 

 

Moenie  „n slagoffer 29 

wees nie. 
Troetel-    30 
diere  gee 
onvoorwaarde- 
like liefde. 

 

 Wees baas van jou 28    

eie geluk. 

Wan-     26 
neer jy agter 
twee hase 
gelyk 
hardloop 
gaan jy nie 
een vang nie 

Dinge is nooit  15 
belangiker as 
mense en hul 
behoeftes nie. 

Laat ons ons met oor-     18 

gawe van hart tot die Here 
wend, aangesien HY Hom 
met soveel uitsonderlike guns 
tot ons  wend .        

Die hele pad              14 
hemel toe is dit…... plat 
neerslaan en opstaan ...... 
plat neerslaan en 
opstaan….. plat neerslaan 
en opstaan. 

 Wanneer jy geestelik     7 

dor voel, prys God omdat Hy 
jou inspiraie is. 

Wie sonskyn in die   6 
lewe aan ander  bring 
kan dit nie van hulself 
weerhou nie. 

Wees   23 
Heilig want 
Ek is  Heilig. 

 

Ware barmhartigheid is om    10 
ALLES ja alles te doen wat ons kan. 
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In ons pogings   1 
om die werk van 
die Here te doen, 
vergeet ons 
dikwels die Here 

van die werk. 
 

Kersfees     2 

het in die hart van 
God ontstaan.  Dit 
word alleen vervul 
as dit die hart van 
die mens ook 

bereik. 

Daar lê geweldig    3 

baie vreugde daarin 
om ander gelukkig te 
maak, te bemoedig en 
hoop te gee, ten spyte 
van ons eie situasie 

Niks kan teen          4 
jou optree as jy God aan 
jou sy het nie.  En God sê 
vir ons dat Hy by ons sal 
bly as ons Hom sal prys    

  

Hoe bly is ek  dat ek             5 
weet die lewe is een lang begin. 
. 

Elke  oomblik       6 
van weerstand teen 

versoeking is „n 

oorwinning 

„n         7 

Swak 
selfbeeld laat 
jou negatiewe 
dinge van 
ander sê. 

Laat    8   
ons nooit 
moed ver- 
loor omdat 
ons „n fout 
began het 
nie. Ons lees dat engele in eer-       9 

biedige aanbidding voor die troon 
buig.  Ons kan die engele hier op 
aarde in ons aanbidding nadoen. 
 

Wees „n pêl vir   10    
jou wederhelf. 

      15 

Neem 
Jesus se   
Genade 
vir jou. 

Omring  11 
jouself met 
gelukkige 
mense. 

Hoe         12 
donkerder die 
nag, hoe 
helderer die 
sterre. 

As jy jou 13 

wareself altyd 
vir ander 
verberg, kan jy 
later jouself nie 
vind nie. 

. 

Die hart van    14  

die mens is vir 
God geskep en sal  
een rus vind 
sonder God nie. 

Hoop is om die  16 
melodie van die 
toekoms te hoor.  Geloof 
is om nou reeds op 
maat daarvan te dans 

Jesus      17 

maak vir jou 
die onmoont- 

like, moontlik.   

Laat ons met bly ge-         18 

moed die Here prys , want Hy is 
goed. Hy sorg vir al ons 
daaglikse brood en voorsien in 
elke mens se nood.         

Laat     19   

ons nooit 
moed ver-
loor omdat 
ons „n fout 
begaan het 
nie. 

God  openbaar   20   
nie Sy plan nie… Hy 
openbaar Homself.       

 Wys vir die  21  

wêreld jou sagte  
oë, deernisvolle 
hande en warm 
hart. 

Elke oomblik  22 

van weerstand 
teen versoeking is 
„n oorwinning.    

Wees        23 
toegewyd, leef 
voluit. 

Jesus     24 
word in  
liefde aan 
mense gelyk. 

Om Kersfees te vier is om die 25 

Verlosser te aanskou.Jy  hoor 
engele sing, duisternis word lig en 
die krip „n stukkie van die hemel. 

 

Teenspoed is die diamante-       26 

stof wat die hemel gebruik om sy  
juwele meet  te poleer.  

As die lewe jou voete      27 
onder jou uitloop is dit tyd om 

op jou knieë te staan. 

Jy skep jou eie  28 

hel as jy nie verge-
wensgesind is nie  

 

Doen Altyd in   29 

Alles jou    Aller -
beste asof vir die 
Allerhoogste. 

 

Goeie vriende is        30 
geskenke van Bo. 
 

Liewe       31 

Vader ons 
prys, dank en 
aanbid U en 
verheerlik U 

naam .      


